-প ৮
[১৩(৩) আৰু ২৬ িবিধ চাওক]
-প

নং___________________

(িবষয়াৰ

াৰা পূৰণৰ বােব)

ভাৰতীয় িনবাচন আেয়াগ
বাস ান বদিলৰ/বতমানৰ ভাটাৰ তািলকাৰ তথ ধৰিণৰ বােব প
ৰাল/ই িপ আই িচৰ সলিন িবক /িদব াংগৰ িচি তকৰণ
িত,
িনবাচনী প ীয়ন িবষয়া,
িবধানসবা সমি ৰ নং আৰু নাম
বা সংসদীয় সমি ৰ নং আৰু নাম
(@ মা

িবধান সমি

নং

নাম

নং

নাম

নথকা ক ীয় শািসত অ লৰ বােব)

(I) আেৱদনকাৰীৰ নাম
ই িপ আই িচ নং
আধাৰৰ িবৱৰণ (স ক বাকচত

িচন িদয়ক)

(ক)

আধাৰ নং

বা

(খ)

আধাৰ নং নাই বােব মই আধাৰ নং িদব নাৱািৰম

িনজৰ মবাইল নং (বা)
িপতৃ /মাতৃ /আন িযেকােনা আ ীয় (যিদ উপল ) ৰ মবাইল নং
িনজৰ ই- মইল আই িড (বা)
িপতৃ /মাতৃ /আন .............ৰ ই মইল আই িড (যিদ উপল )
(ii)

মই আেৱদন দািখল কিৰেলা (তলৰ িযেকােনা এটাত

১.

বাস ান বদিল (বা)

২.

বতমানৰ ভাটাৰ তািলকাৰ তথ ৰ

৩.

ধৰিণ নকৰাৈক িবক

৪.

িচন িদয়ক)

ধৰিণ (বা)

ই িপ আই িচ জািৰ

িদব াংগ িহচােপ িচি তকৰণৰ বােব অনুেৰাধ

১.

বাস ান বদিলৰ বােব আেৱদন
মই মাৰ বাস ান সলিন কিৰেছা আৰু মই অনুেৰাধ জনাওঁ য মাৰ নাম পূবৰ কনাৰ সলিন তলত উে খ কৰা বতমানৰ কনাৈল সলিন
কিৰব। মই অনুেৰাধ জনাওঁ য মাৰ কনা হাৱাৰ বােব কৰােণ এখন িবক ই িপ আই িচ জািৰ কিৰব পািৰ। মই ইয়াৰ জিৰয়েত মাৰ
পুৰিণ ই িপ আই িচ খন ওেভাটাই িদেলা।
বতমানৰ
সাধাৰণ বাস ান
(স ূণ কনা)

যিদ এেকটা
নামত থকা

ঘৰ/ভৱন/এপাটেম

নং

পথ/অ ল/এেলকা/মহ া/বাট

চহৰ/নগৰ

ডাক কায ালয়

িপন কাড

তহিচল/তালুক/ম ল

িজলা

ৰাজ /েক ীয়শািসত অ ল

কনা ভাটাৰ িহচােপ ইিতমেধ প ীয়ন তেন
কনাৰ

মাণৰ িনেজ

া িৰত

কনাৰ পানী/িবদু ৎ/েগছ সংল

ত আেৱদনকাৰী বা িপতৃ /মাতৃ /ৰ িযেকােনা এজনৰ/ ামী বা

িতিলিপ (তলত উে খ কৰা িযেকােনা এখন নিথ সমল

১.

উ

৩.

ৰা ীয়কৃ ত/অিধসূিচত বংক/ডাক কায ালয়

৫.

িকষাণ বািহেক সামিৰ ৰাজহ িবভাগৰ ভূ িম অিধকাৰৰ তথ

৬.

প ীভূ

ভূ িম ভাড়াৰ চু ি

অন ান ঃ- অনু হ কিৰ িনিদি ৈক জনাওঁক

কৰাৰ িবল (অিত কেমও এবছৰ)

২.

কৰক)আধাৰ কাড

৪.

ভাৰতীয় পাছপট

৭.

প ীভূ

িব ী চু ি

ী/ া বয়

স ানৰ

২. বতমানৰ ভাটাৰ তািলকাৰ থকা তথ

ধৰিণৰ বােব আেৱদন

ভাটাৰ তািলকা/ই িপ আই িচ ত মাৰ িন িলিখত িবৱৰণ সমূহ অনু হ কিৰ সংেশাধন কৰকঃ :

(সবািধক ৪ টা তথ /িবেশষ িবষয় ধৰিণ কিৰব পৰা যাব)
(তলৰ যথাযত বাকচত এটা
িচন  িদয়ক)
সংল কিৰবলগীয়া দাবীৰ সমথনত এটা - মািণত নিথপ ৰ মাণ কিপ িদয়ক
১.

নাম

৪.

স

৭.

মবাইল নং

কৰ ধৰণ

২.

িলংগ

৩.

৫.

স

৬.

৮.

ফেটা

কৰ নাম

জ

বগা পটভূ িমৰ সেত
স

ূণ মুখাবয়ব দখুওৱা
া ৰহীন পাছেপাট

তািৰখ/বয়স

আকাৰৰ নুতন ৰঙীন

কনা

ফেটা (৪.৫ চ.িম.

X

৩.৫ চ.িম.) সংল
কৰাৰ বােব ঠাই

তলত িদয়া ধৰেণ সংেশািধত িবেশষ তথ সমূহ সংেশাধন কৰা হবঃ-

ওপৰত সংল

কৰা দাবীৰ সমথনত িদয়া নিথৰ নাম

মাৰ ব ি গত িবৱৰণসমূহ সলিন কৰাৰ বােব এখন নতু ন ই িপ আই িচ

দান কৰাৰ বােব মই অনুেৰাধ জনােলাঁ।

মই মাৰ পুৰণা ই িপ আই িচ খন ঘূৰাই িদেলা।
৩.

ধৰিণ অিবহেন িবক

ই িপ আই িচ দান কৰাৰ বােব আেবদন

মাৰ মূল ই িপ আই িচ খনৰ িনিচনাৈক যােত এখন িবক
(যথাযথ বাকচত

ই িপ আই িচ

দান কেৰ তাৰ বােব অনুেৰাধ জনােলাঁ।

িচন িদয়ক)

হৰাইেছ

বানপানী, জুই, অন ান

াকৃ িতক দুেযাগ ইত ািদৰ িনিচনা অিনয় নাহীন কাৰণৰ বােব

ংস হেছ

িছিঙ গেছ
মই ইয়াৰ াৰা মাৰ িছিঙ যাৱা/পুৰিণ ই িপ আই িচ ঘুৰাই িদেছা (নাইবা) মই হৰুৱা ই িপ আই িচ ৰ বােব এফ আই আৰ/পুিলচৰ কিপ
সংল কিৰেছা আৰু মই মাক দান কৰা পূবৰ ই িপ আই িচ ঘূৰাই িদবৈল িত িত িদেছা যিদেহ িপছৰ পযায়ত সই এেকিখিন উ াৰ কৰা হয়।
৪. িদব াংগ ব ি িচি ত কৰাৰ বােব আেবদন
িদব াংগৰ

ণী (িদব াংগৰ
লেকাম ভ

ণীৰ বােব যথাযথ বাকচত
দৃি

িদব াংগৰ শতাংশ

স

ীয়

% মাণপ

বিধৰ আৰু বাবা

সংল

মই ইয়াৰ াৰা ঘাষণা কিৰেছা য মই স

ক কৰক)

(যথাযথ বাকচত
ূ
ণ

ক কৰক)
ঘাষণা

যিদ আন িকবা (বণনা িদয়ক)
হয়

নহয়

াত আৰু িব াস অনুসিৰ মই ভাৰতৰ নাগিৰক হয় আৰু মই

িমছা আৰু িযেটা মই িমছা বুিল জােনা বা িব াস কেৰা বা সঁচা বুিল িব াস নকেৰা সইেটা জন িতিনিধ
ধাৰা ৩১ ৰ অধীনত এবছৰৈলেক কাৰাদ

াত য িযেটা িববৃিত বা ঘাষণা
আইন, ১৯৫০ (১৯৫০ চনৰ ৪৩) ৰ

বা জিৰমনা বা দুেয়াটােৰ শাি ৰ যাগ িযেটা এবছৰৈল বঢ়াব পােৰ বা জিৰমনা বা দুেয়াটা িবিহব

পােৰ।
তািৰখঃ- ___________
ানঃ- _____________

আেবদনকাৰীৰ

া ৰ/আঙু িল ছাপ

অিভগম তা িনেদশনাঃ- িদব াংগ ব ি ৰ অিধকাৰ আইন, ২০১৬ আৰু িদব াংগ ব ি ৰ অিধকাৰ িবিধ, ২০১৭ ব ৱ াত বাি ক অ মতা থকা
ব ি , অ িজম, মি
আইনী অিভভাৱকৰ

ৰ প াঘাত আৰু একািধক অ মতা আিদৰ
া ৰ বা বাওঁহাতৰ বুঢ়া আঙু িলৰ ছাপৰ

উে িখত নিথপ সমূহৰ

- মািণত দািখল কিৰেল সৱাসমূহ

ত,

া ৰ বা বাওঁহাতৰ বুঢ়া আঙু িলৰ ছাপ বা তেন ৱা অ ম ব ি ৰ

েয়াজন হʼব।
তভােৱ

দান কৰােটা িনি ত হব।

----- -------------------------------------------------------আেবদন হণ/ াি --------------------------------------------
ীকৃ িত ন ৰ…………………………………………
/ মতী/িমছৰ পৰা প

৮ ৰ আেবদনৰ

তািৰখ……………………………………………………………
াি __________________________________________________________

ই আৰ অ/এ ই আৰ অ/িব এল অৰ নাম/ া ৰ

আেবদন

-প – ৮ পুৰণৰ বােব িনেদশনা

১. সাধাৰণ িনেদশনাঃ(ক) বাস ান ানা ৰ কৰাৰ বােব বা তথ ৰ সংেশাধনৰ বােব বা িবক ই িপ আই িচ দানৰ বােব বা িপ ডি উ িড
িহচােপ িচি ত কৰাৰ বােব আেবদনখন এগৰাকী প ীয়নভু /নামভি কৰা ভাটােৰ কিৰব পােৰ।
(খ) বাস ান ানা ৰ, তথ ৰ ধৰিণ আৰু ধৰিণ অিবহেন িবক ই িপ আই িচ দানৰ বােব ভাটাৰ প ীয়ন িবষয়াই
আেবদন প ৰ অনুেমাদনৰ
ত, এখন নতু ন িবক ই িপ আই িচ আেবদনকাৰীক দান কিৰব, আৰু তাৎ িণকভােৱ তওঁ তওঁৰ
পুৰিণ ই িপ আই িচ খন ভাটাৰ প ীয়ন িবষয়াক ঘূৰাই িদব লািগব।
২. িবষয়ব ন ৰ ১ (আেবদনকাৰীৰ নাম)- আেবদনকাৰীেয় তাত উে খ থকা িনজৰ বা আ ীয়ৰ নাম, ই িপ আই িচ নং, আধাৰ নং,
মাবাইল নং আৰু ই- মইল আই িড উে খ কিৰব লািগব। তথ ৰ মাণীকৰণৰ উে েশ আধাৰ ন ৰ দান কিৰব লািগব। যিদ
আেবদনকাৰীৰ আধাৰ ন ৰ নাই, তে ১ (খ) িবষয়ব ৰ বাকচত সইিখিন উে খ কিৰব লািগব।
৩. িবষয়ব

ন ৰ ২ (আেবদনৰ বােব িবক )-

আেবদনকাৰীেয় আেবদনৰ বােব িযেকােনা এটা িবক ত ক কিৰব লািগব আৰু আেবদনৰ
লািগব। বাকী সকেলা অংশ িযেবাৰ াসংিগক নহয় সইেবাৰ াইক অফ কিৰব লািগব।

াসি ক অংশত সিবেশষ পূৰণ কিৰব

৪. বাস ান ানা ৰৰ বােব আেবদনঃ(ক) আেবদনকাৰীৰ নতু ন কনা থকা সমি েটাৰ িনবাচনী প ীয়ন িবষয়াৰ ওচৰত আেবদন কিৰব লািগব।
(খ) আেবদনকাৰীেয় তওঁৰ নতু ন
কনা, যত তওঁ ানা িৰত হেছ আৰু বতমােন আেছ আৰু উে খ কৰা িযেকােনা এটা
নিথৰ - মািণত কিপ কনাৰ মাণ িহচােপ তওঁৰ িনজৰ নামত বা তওঁৰ িপতৃ -মাতৃ /প ীৰ নামত সংল কৰক। তওঁ কনা মাণ
িহচােপ িদয়া উে িখত নিথখনত ক কিৰব লািগব। উে িখত নিথখেন সৱাসমূহ ী
দান কৰােটা িনি ত কিৰব। যিদেহ তওঁৰ হাতত
উে খ কৰা কােনা নিথপ নাই, তওঁ কনা মাণৰ বােব আনখন নিথৰ নাম খালী ঠাইত উে খ কিৰব লািগব।
৫. বতমানৰ তািলকাত তথ ৰ

ধৰিণৰ বােব আেবদনঃ-

(ক) যিদ কােনা আেবদনকাৰীেয় ভাটাৰ তািলকাত তওঁৰ সেত জিড়ত কােনা তথ
ধৰিণ কিৰবৈল মন কেৰ, তে
তওঁ
যথাযথ বাকচত ক কিৰব লািগব আৰু তওঁৰ দাবীৰ সমথনত নিথখন সংল কিৰব লািগব। খালী ঠাইত নিথখনৰ নাম উে খ কিৰব
লািগব।
(খ) যিদ আেবদনকাৰীেয় তওঁৰ ফেটা সলিন কিৰব িবচােৰ, তওঁ বগা পটভূ িমৰ সেত শহতীয়া ভাল মনৰ পাছপট আকাৰৰ
া ৰ নকৰা ৰঙীন ফেটা (৪.৫ ছ.িম.X৩.৫ ছ.িম.) উে িখত ঠাইত প কিৰব লািগব।
৬. সংেশাধন অিবহেন িবক

ই িপ আই িচ ৰ বােব আেবদনঃ-

এখন িবক ই িপ আই িচ িবচৰাৰ বােব আেবদনকাৰীেয় যথাযথ বাকচত ক কিৰব লািগব। তওঁ তওঁৰ িত /পুৰিণ ই
িপ আই িচ ঘূৰাই িদব লািগব বা হৰুৱা ই িপ আই িচ ৰ বােব এফ আই আৰ/পুিলচৰ িতেবদনৰ কিপ দািখল কিৰব লািগব।
৭. ঘাষণাঃআেবদনকাৰীেয় এটা ঘাষণা িদবই লািগব য আেবদনত উে খ কৰা তথ আৰু সিবেশষসমূহ তওঁৰ সু
ান আৰু িব াস
অনুসিৰ সত ।
অনু হ কিৰ মন কৰক য ঘাষণা অংশত িযেকােনা ভূ ৱা িববৃিত িদয়ােটা জন িতিনিধ আইন, ১৯৫০ (১৯৫০ ৰ ৪৩) ৰ
ধাৰা ৩১ ৰ অধীনত কাৰাদ ৰ সেত এক শাি েযাগ অপৰাধ িযেটা এবছৰৈল বৃি পাব পােৰ বা জিৰমনা বা দুেয়াটাৰ সেত শাি
িবিহব পােৰ।

